Roçník XXI I I ., çíslo 250

N OVI N Y MëSTA BYSTRÉH O

çerven 201 8

Pêknÿ den p‡ejem vám, aby nikdo nebyl sám...
Tiché ¿eptání o prázdninách se zmênilo plaveckého vÿcviku. Zahráli jsme si oblíbev hlasité tê¿ení na nadcházející léto. Poví- nou hru  ¢ipkovaná, bêhem níæ dêti plnily
dali jsme si s çápem a malÿmi æabiçkami, spoustu zajímavÿch úkolû, které se promíkteré jsme potkali v lukách, poçítali h‡bety taly celÿ rok do vzdêlávacího programu pro
ryb v na¿em rybníku Rebeka a koketovali p‡ed¿kolní vÿchovu, t‡eba z oblastí ekolos çernou veverkou v zámeckém parku. V¿ich- gie, matematické a çtená‡ské pregramotnosti
ni vám vzkazují − chrañte si æivotní prost‡edí, a znalostí o p‡írodê. Za odmênu jsme si
v¿e æivé, zví‡átka  i rostlinky. Dêti ze v¿ech v¿ichni pochutnali na opeçeném bu‡tíku
t‡ech t‡íd obdræely diplom za absolvování  i sladkostech z objeveného pokladu.

Beru¿ky a jejich besídkové vystoupení.

Co nám p‡inesl tento ¿kolní rok? Bylo
pot‡eba p‡izpûsobit novÿ prostor pro na¿e
nejmen¿í çlovíçky. Dêti pot‡ebují zaæívat pocit bezpeçí, to, æe je o nê dob‡e postaráno.
Co jsme se nauçili v prost‡edí na¿í domovské ¿kolky, jsme si vyzkou¿eli v novém prost‡edí. Ve çtvrtek, 1 4. çervna, vystoupily
na¿e Beru¿ky, Medvídci  i Æabiçky na letní
slavnosti − závêreçné besídce, kde probêhlo
 i pasováni p‡ed¿kolákû na budoucí æáçky Z¢
a tím  i rozlouçení s bezstarostnÿm æivotem
v na¿í mate‡ské ¿koliçce. Vypravíme se na
vÿlet na Veselÿ kopec, zhlédneme filmové
p‡edstavení v místním kinê a podle bysterskÿch povêstí, které vypráví kocourek Macík
dêtem a jejichæ autorem je na¿e kamarádka
knihovnice Zdislava Klodnerová, si zopakujeme v¿e, co o na¿em mêsteçku víme. Toto závêreçné téma nese název  K çemu jsou mosty
p‡es ‡eku? Aby mêl çlovêk blíæ k çlovêku.
Závêrem pro v¿echny p‡idáváme ná¿ recept
na ¿ƒastnê proæité léto: Naplñ báboviçku
jemnÿm vlhkÿm pískem, ‡ádnê uplácej a upeç
na sluníçku, pûjç kamarádovi lopatku a zasmêj se od‡enému kolínku − ale pozor! Jen
pusou modrou od borûvek.
Krásné prázdninové záæitky p‡eje za v¿echny zamêstnance vá¿ Kvítek Bystré.
J. V. J.

Çlánky z autorské
dílny
tiskem
Mêsto Bystré
 vydá knihuD+S
Bystré − vyjdou
mês-

v dobê od 1 5 do 1 7 hod. probêhne setkání
to na pomezí Çech a Moravy , rozhodli za- s jejími autory. Zakoupenou knihu si budete
stupitelé. Çlánky z autorské dílny D+ S, pro- moct nechat na místê podepsat, tak si ho nest‡ednictvím kterÿch nám pánové Vratislav nechte ujít. Následnê se bude kniha prodáDittrich a Petr Staña v letech 201 5− 201 7 vat v Informaçním centru.
témê‡ mêsíc co mêsíc v Bysterskÿch noviZa Redakçní radu Zdislava Klodnerová
nách p‡ibliæovali historii a souçasnost na¿eho mêsta a jeho nejbliæ¿ího okolí, se tak
doçkají vydání v podobê knihy.
Mêstská knihovna upozorñuje çtená‡e,
Çlánky, které vycházely postupnê, tak budou
æe od 3. do 13. çervence bude v knihovnê
k dohledání na jednom místê, a to  i s fotograz dûvodu çerpání dovolené zav‡eno .
fiemi, na které v novinách ledaskdy nezbÿvalo
A p‡ipojuje informaci o tom, æe do fondu
místo. Fotky, které jsou barevné, budou barevknihovny p‡ibylo nêkolik novÿch audioné a celkovê vzato to bude prima, neb kniha
knih, a tip na vÿstavu. V Centru Bohunabídne nejen poutavÿ obsah, ale  i sympaticslava Martinû v Poliçce probíhá aæ do
kou úpravu. Çtená‡i, kte‡í hû‡e vidí, jistê ocení
2. 9. 201 8 interaktivní vÿstava pro dêti
vêt¿í písmo. Zkrátka a dob‡e, je se na co tê¿it.
 i dospêlé  Známé i neznámé podoby RadUæ teâ si knihu mûæete vypûjçit v mêstské
ka Pila‡e − autora Veçerníçka − a stojí
knihovnê. Bude ale i k zakoupení . A to jiæ od
Knihovnice
za zhlédnutí.
29. çervna , kdy v zasedací místnosti radnice

Z knihovny

Obálka knihy. Pro p‡edstavu.

Vÿznamné
akce
mêsta
leto¿ního
roku
Mêsto dokonçilo vÿstavbuinvestiçní
nové místní
komunikace v lokalitê Hradçany,
 v ulici
novê postavenÿch rodinnÿch domû a smêrem ke k‡íæi napojení na robotní cestu. Vÿstavba byla rozdêlena do dvou úsekû.
V zastavêné çásti byla silnice a vjezdy k rodinnÿm domûm dokonçena jiæ v závêru
loñského roku, druhá çást k robotní cestê
v mêsíci kvêtnu. Dodavatelem stavby byla
firma Colas CZ, Æâár nad Sázavou a celkové náklady stavby silnice byly témê‡ t‡i
miliony korun.
Na Hradçanech mêsto zainventovalo
¿est stavebních parcel, vybudovalo zpevnênou p‡íjezdovou komunikaci. Technické
sluæby mêsta vybudovali vodovod a kanalizaci vçetnê p‡ípojek k jednotlivÿm stavebním parcelám. V nejbliæ¿ích dnech zaçnou
práce na stavbê plynofikace a rozvodû
elektrického vedení, vçetnê p‡ípravy rozvodû na ve‡ejné osvêtlení a rozhlas.
Mêsto investuje  i v lokalitê Smetanova, kde se dokonçují práce na vodovodu
a kanalizaci, p‡ípravê ve‡ejného osvêtlení

a vybudování zpevnêné komunikace k rodinnému dvojdomu Pardubického kraje,
kterÿ se nyní staví. Zároveñ bude v nejbliæ¿í dobê v lokalitê Smetanova vybudována
automatická tlaková stanice na vodovodním ‡ádu . V dané lokalitê je letitÿ problém
s dostateçnÿm tlakem vody v ‡ádu, kterÿ AT
stanice vy‡e¿í.
Dal¿í vÿznamnou akcí mêsta je vybudování nového ve‡ejného osvêtlení v prostoru
námêstí , která probíhá v soubêhu s p‡eloækami nadzemního elektrického vedení ÇEZ
do zemê. Zhotovitelem je firma Elektro ¢udoma s. r. o. , Svojanov. Celkové náklady budou více neæ jeden milion korun.
Nejvêt¿í investiçní akcí mêsta v leto¿ním roce je modernizace a celková rekonstrukce interiérû budov mate‡ské ¿koly.
Cílem projektu je roz¿í‡ení a efektivnêj¿í
vyuæití vnit‡ních prostorû pro dêti. Objekt
byl vybudován v sedmdesátÿch letech minulého století. Ve¿keré vnit‡ní rozvody, topení, elektroinstalace jiæ doæívaly. Hygienické zázemí nesplñovalo podmínky pro malé

dêti, které jsou nyní p‡ijímány jiæ od dvou
let vêku, ani souçasné standardy na provoz
moderní mate‡ské ¿koly. V mêsíci b‡eznu
byly zahájeny stavební práce. Dodavatelem
stavby je firma Letostav s. r. o. z Letovic,
která vyhrála vÿbêrové ‡ízení. Probêhly
komplexní bourací práce interiérû, podlah,
omítek, sociálního za‡ízení a ve¿kerÿch rozvodû. V souçasné dobê probíhají dokonçovací práce na vnit‡ních rozvodech inæenÿrskÿch
sítí, vody, odpadû, topení, hygienického
zázemí, vzduchotechnice, vnit‡ních omítkách, podkladû podlah, obkladû atd. Mêsto
a stavební firma dêlá maximum pro to, aby
stavební práce mohly bÿt dokonçeny v çervenci. Následnê budou probíhat dokonçovací práce, instalace nového nábytku a dal¿ího vybavení. Celkové náklady na stavbu
vçetnê dodávek vybavení a nábytku p‡esáhnou patnáct miliónû korun. Pokud nedojde ke komplikacím, máme v plánu po
prázdninách zahájit provoz v novê opravené mate‡ské ¿kole.
Ing. Miloslav Sejkora, starosta mêsta

Zpráva
o çinnosti Peçovatelské sluæby Domov
Bystré o.p.s.
Peçovatelská sluæba je poskytována poradenství, nabídka ostatních sociálních
A jak nám mûæete pomoci Vy?
v obcích do 1 5 km od Bystrého, jedná se
o kraj Pardubickÿ a kraj Vysoçina. Dnes je
sluæba poskytována v Bystrém, Nedvêzím,
Jedlové, Korouhvi, Hartmanicích, Trpínê,
Svojanovê, Bohuñovê, Rohozné, Vítêjevsi,
Nyklovicích, Sulkovci a Ubu¿ínku.
Cílem peçovatelské sluæby je , aby
mohli senio‡i a lidé s chornickÿm onemocnêním çi zdravotním postiæením zûstat æít
co nejdéle ve svém p‡irozeném, domácím
prost‡edí.
Kdy Vám peçovatelská sluæba mûæe
pomoci:
 kdyæ pot‡ebujete pomoc s osobní hygienou a péçí o svou osobu − denní hygiena, koupání, sprchování, umÿvání vlasû,
oblékání, svlékání,
 kdyæ si nemûæete sami zajistit stravu
nebo potraviny − zaji¿têní nákupu, pochûzek, p‡íprava jídla, oh‡átí jídla, podání jídla, nakrmení, nakrájení jídla, dovoz obêda,
 kdyæ pot‡ebujete pomoci s vedením
domácnosti − bêænÿ úklid, velkÿ úklid,
uloæení nákupû, obleçení,
 kdyæ pot‡ebujete doprovodit çi zavést
k léka‡i, na ve‡ejné instituce, ú‡ady,
 kdyæ chcete bÿt v kontaktu se svÿm
okolím − doprovodíme Vás, zajistíme Vám
pot‡ebné kontakty,
 kdyæ máte problém s orientací v çase çi
prostoru − pomûæeme Vám se orientovat,
zabezpeçíme dodræování Va¿eho léçebného
reæimu,
 kdyæ pot‡ebujete poradit, jak postupovat v obtíæné situaci − základní sociální
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sluæeb.
Nabídka peçovatelské sluæby je vædy
provádêna dle konkrétní situace çlovêka,
kterÿ ji pot‡ebuje. Její rozsah se mêní dle
pot‡eby uæivatele, nap‡. dle jeho zdravotního stavu, mometální situace rodiny, apod.
Provozní doba terénní sluæby: pondêlí − nedêle 7.00 − 1 9.00 hod.
Provozní doba ambulantní sluæby
(st‡edisko osobní hygieny − prádelna, bezbariérová koupelna): pondêlí − pátek 8.00
− 1 0.00 hod. , 1 3.00 − 1 5.00 hod.
Peçovatelská sluæba od roku 201 5 vykazuje kaædÿ rok více poskytnuté péçe. Její
zamê‡ení p‡e¿lo od rozvozu obêdû k poskytování tzv. p‡ímé péçe. Té jsme v roce 201 5
poskytly 986 hodin, v roce 201 6 jiæ 3 465
hodin a v roce 201 7 to bylo 6 356 hodin.
V peçovatelské sluæbê pracuje k dne¿nímu dni 7 peçovatelek, ‡editelka, sociální
pracovník, úçetní, pradlena a uklízeçka.
Celkovê se jedná o tÿm 1 1 lidí.

Abychom naplnili na¿e poslání, pot‡ebujeme bohatou a rûznorodou podporu. Kaædá
podpora je pro nás povzbuzením v na¿í práci!
Moænosti podpory:
1 . Vênujte nám jakoukoli finançní çástku jako individuální nebo firemní dárce.
Dar je moæné pro dañové úçely odeçíst od
dañového základu, rádi p‡ipravíme darovací smlouvu.
2. Mûæete nám poskytnout vêcnÿ dar,
slevu, odbornou konzultaci çi jiné sluæby.
3. Podpo‡ite nás p‡i nákupu na internetu.
Nakupujte na www. givt. cz a jako podporující organizaci vyberte Domov Bystré o. p. s.
4. Dávejte vêdêt o na¿í çinnosti a pokud
o ní chcete cokoli vêdêt, zeptejte se.
Kontakt: www. domovbystre. cz, telefon
607 785 488, 461 741 308
Mgr. Marie ¢touraçová, ‡editelka

Rozpis
zubní pohotovosti − léto 201 461
8  725 987
 MUDr. Markéta Adamcová, Poliçka, Hegerova 373

30.6.− 1.7.
5.7.
6.7.
7.− 8.7.
21.− 22.7.
28.− 29.7.
4.− 5.8.
11.− 12.8.
18.− 19.8.
25.− 26.8.











MUDr. Stanislav Adamec, Poliçka, Hegerova 373
MUDr. Ivana Bure¿ová, Litomy¿l, Smetanovo nám. 97
MDDr. Barbora Vlçková, Litomy¿l, J. E. Purkynê 1 1 50
MUDr. Leona Ka¿parová, Poliçka, Rûæová 1 95
MDDr. Ivana Bidmonová, Dolní ùjezd 383
MUDr. , MBA Eva Kopecká, Bystré, nám. Na Podkovê 25
MDDr. Vojtêch Martinec, Litomy¿l, J. E. Purkynê 1 1 50
MUDr. Pavel Kossler, Poliçka, Ha¿kova 445
MUDr. Zdena Králová, Litomy¿l, Druæstevní 69
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461 725 987
461 61 4 569
461 61 5 402
775 724 524
461 631 1 26
606 1 82 71 5
461 61 5 402
461 724 369
461 1 00 497
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Podêkování

Váæená paní Ji‡ino Leinweberová,
posledního çervna odcházíte z funkce vedoucí pracovnice Domova pro seniory. Odcházíte na základê vlastního rozhodnutí.
Za t‡icet let jste poznala jako geriatrická
sestra a pracovnice domácí péçe æivot seniorû, jejich psychiku, jejich osobní problémy. Pomáhala jste ‡ídit jejich æivoty a nyní
uæ chcete sama ‡ídit jen æivot svûj.
V profesní praxi se zrodil Vá¿ sen o Domovê pro seniory a jako starostce se Vám
poda‡ilo za dvê funkçní období tento
sen, tuto p‡edstavu, zhmotnit. Po vy‡ízení
v¿ech sloæitÿch p‡íprav jste sledovala, jak
na urbanisticky nejvhodnêj¿ím místê nad
rybníkem Ka¿párkem vyrûstá stavba ze
zemê. Domov zaçal p‡ijímat první klienty
28. kvêtna 201 1 .
Pro vedení Domova jste mêla a máte
pot‡ebné vzdêlání  i praxi, které jste získala
ve zdravotnictví, v sociálních sluæbách
 i jako starostka.
V poçátcích existence Domova bylo nutné zvy¿ovat poçet zamêstnancû, za pochodu je souçasnê vychovávat, demokraticky

vést a postupnê vytvá‡et specifickÿ  bysterskÿ program sociální, zdravotní, terapeutické a rehabilitaçní péçe. Své spolupracovníky jste vedla tak, aby vêdêli, co mají
dêlat, aby to umêli dêlat a aby to p‡i péçi
o klienty dêlali rádi.
Têch prvních ¿est let jste to, paní Ji‡ino
Leinweberová, jako vedoucí, nemêla lehké.
Jen co starostí dalo odstrañování postkolaudaçních závad v topném systému a architektonickém dokonçení vzhledu zahrady.
Do Domova p‡icházeli a p‡icházejí klienti
z rûznÿch koutû Çech a Moravy, mnozí
poznamenaní vêkem têlesnê  i du¿evnê, kte‡í
uæ zanechali stopy v prachu svÿch æivotních
cest. Tím, æe jste nás se svÿmi spolupracovníky vtahovala do v¿ech pravidelnÿch
 i nepravidelnÿch volnoçasovÿch aktivit, jste
nám æivot zde obohacovala a snaæila se,
abychom stárli a chátrali pomaleji. Vædyƒ
v Domovê pracuje  i nêkolik zájmovÿch
krouækû, jako je krouæek cukrá‡sko− peka‡skÿ v kuchyñce, krouæek ruçních prací
v terapeutické dílnê, krouæek pêveckÿ, çtená‡skÿ a besední. Za to v¿echno pat‡í Vám
 i Va¿im spolupracovníkûm, kte‡í o nás peçujete, jen stálÿ a up‡ímnÿ dík.

Podêkování konçím slovy jednoho indického jogína: V¿eho se vám dostane v pravÿ
ças. Æádná vêc k vám nenajde cestu ani
o chvíli d‡íve, ani o chvíli pozdêji, ale teprve
çi právê v okamæiku, kdy jste p‡ipraveni ji
p‡ijmout. Takovÿ je zákon, p‡ed kterÿm nemûæe nikdo uniknout, nikdo ho nemûæe zmênit, ani p‡izpûsobit. V¿echno je tak, jak má
bÿt a v¿echno tomuto zákonu podléhá − nic
se nedêje náhodou. (Jógi Jamacharaka)
Váæená paní Ji‡ino Leinweberová,  i kdyæ
odcházíte z vedoucí funkce, smi‡uje nás s danou situací fakt, æe jako zdravotní sestra budete s námi udræovat kontakt a peçovat o nás
v doprovodu çerného canisterapeuta Lerryho.
Z celého srdce Vám p‡eji v novém pracovním za‡azení, abyste se  i nadále cítila
mezi námi ¿ƒastná a aby v¿echno dobré
a krásné ve Va¿em dal¿ím æivotê k Vám
p‡i¿lo vædy v pravÿ ças.
PhDr. Jaroslav Petr, váleçnÿ veterán

Svoz plastû bêhem léta

Svoz plastû se uskuteçní kaædÿ lichÿ
tÿden v úterÿ, tj. 3. , 17. a 31. çervence
a 14. a 18. srpna.

Reprezentovali jsme kraj a Minors mêli turné

24. 5. 201 8 jsme se úçastnili s taneçním
a hudebním oborem ZU¢ OPEN v Praze,
coæ je celostátní happening základních
umêleckÿch ¿kol, do kterého se letos zapojilo 400 ¿kol z celé Çeské republiky.
Na¿e p‡edstavení ¢achy bylo vybráno,
aby reprezentovalo ZU¢ky Pardubického
kraje. Tançili jsme ve Vlad¿tejnské zahradê

KRÅSN É A ÇISTÉ FASÅDY
www. baumit.cz

”e¿íte zateplení va¿eho domu?
”e¿íte renovaci va¿í staré fasády?
Chcete mít opêt krásnou a çistou fasádu?

v Senátu. Na scénê u rybníçku jsme si rozprost‡eli ¿achovÿ koberec a p‡edstavili
taneçnê vÿtvarnÿ projekt ¢achy. De¿ƒové
kapky nep‡ekazily na¿e taneçní umêní
a my jsme mohli ukázat, co umíme. Tanec
a ¿achové figury zaujaly diváky a oslovily
¿iroké publikum, ohlasy byly veliké. Akci
jsme zakonçili úçastí na slavnostním veçerním koncertê, a to spoleçnÿm pêveckÿm vystoupením v závêreçné písni s pêvkyní Magdalénou Koæenou, patronkou
projektu.
V Bystrém jsme v rámci ZU¢ OPEN také
p‡ipravili ZU¢kovou akci − vÿtvarnÿ workshop pro æáky a rodiçe. Maminky se svÿmi
dêtmi vytvo‡ily krásné grafiky, které jsme
vystavili na vÿtvarné vÿstavê ve ¿kole.

OPEN AIR TOUR 201 8 − na¿e mladá kapela THE MINORS BAND se p‡edstavila na
svém prvním turné, které p‡ipravila nejen pro
malé dêti. Hlavní my¿lenkou bylo zahrát dêtem ve ¿kolkách a ¿kolách, ukázat a p‡edstavit
nástroje a vtipnou dêtskou muziku, která v¿ak
oslovila i dospêlé. Vÿjezd kapely probíhal v tÿdnu od 22. 5. do 27. 5. a následnê zorganizovali je¿tê dal¿í p‡ídavná vystoupení, o které
bylo po velkém úspêchu kapely poæádáno.
Celkem odehrály osm koncertû pro mate‡ské
a základní ¿koly. Zaujali  i na Rockoupaní
v Poliçce, kdy provázeli muzikou odpolední
program. ùspêch stále doznívá a nabídky
na vystoupení se jen hrnou. Jen tak dál Minors! Díky v¿em çlenûm kapely a panu uçiBc. Romana Musilová
teli Hrnçí‡ovi.

Nechte si poradit od jedniçky
ve stavebních materiálech
nejen na çeském trhu
S omítkou Baumit NanoporTop
a barvou NanoporColor budete mít
krásnou a çistou fasádu na celÿ æivot.

Nabízíme:

Cenová kalkulace ZDARMA
Moænost vizualizace ZDARMA
Poradenská çinnost ZDARMA

Kontaktujte nás:

tel. 604 222 056, p. kozacek@baumit. cz
P‡esvêdçte se, æe kvalitní vÿrobky
nejsou drahé.

çerven 201 8

N O VI N Y Më STA B YSTR É H O

strana 3

Ve Speciální základní ¿kole to æije
Na¿i æáci se opêt rozhodli zapojit do
soutêæe s názvem  Mûj vÿrobek, mûj vynález, kterou po roçní p‡estávce po‡ádaly
Æelezárny ¢têpánov pro ¿koly z kraje Vysoçina a p‡ilehlÿch krajû. Jedna t‡ída æákû
vyrobila fotoaparát, kterÿ dokáæe z nêkolika fotek vytvo‡it jednu fotku. Druhá
t‡ída æákû pracovala se d‡evem a vyrobila
 2 v 1 neboli Krmítkobudka. Obê t‡ídy se
se svÿmi vÿrobky dostaly do finále soutêæe,
kde o nejlep¿ím vÿrobku çi vynálezu rozhodovala porota. Æáci s vÿrobkem  2 v 1 neboli
Krmítkobudka získali od poroty 3. místo
vçetnê ceny. Na¿im æákûm gratulujeme
a dêkujeme Æelezárnám ¢têpánov za kaædoroçní podporu na¿í ¿kole.
V mêsíci kvêtnu na¿i æáci nav¿tívili Divadelní klub v Poliçce, kde se uskuteçnil
dal¿í roçník mezi¿kolní soutêæe speciálních
¿kol ve zpêvu neboli Jarní zpívání. Jedna
na¿e t‡ída se do soutêæe také p‡ihlásila.
Soutêæe se tradiçnê zúçastnily t‡i speciální
¿koly, a to z Jevíçka, Svitav a Poliçky, která

byla jejím po‡adatelem. Soutêæ byla rozdêlena na mlad¿í a star¿í kategorii æákû vçetnê
úvodní kategorie, ve které vystupovali na¿i
æáci z Bystrého. Zpívaly se nejen národní
písnê, ale  i souçasné hity a za své pêvecké
vÿkony si úçastníci odnesli diplomy a drobné vêcné ceny.
Krásné sluníçkové poçasí, které v leto¿ním jarním období panuje, nás jednoho
kvêtnového dne vylákalo k venkovním aktivitám do zámeckého parku. Tento den nesl
název Sluníçkohraní neboli hrátky se sluníçkem, které si pro nás p‡ipravilo své speciální úkoly rozmístêné do nêkolika stanovi¿ƒ.
Æáci tak pomáhali sluníçku plnit úkoly, které byly p‡ipravené z pestré ¿kály barev, aby
stimulovaly zrakovou pozornost a lákaly
k veselÿm aktivitám.
Na¿i æáci se také zapojili do oslavy çervnového dne dêtí. Tentokrát do ¿koly mezi æáky
zavítal klaun, kterÿ zá‡il barvami a p‡edev¿ím
svÿm typickÿm çervenÿm nosem. Klaun na¿e
æáky zavedl na h‡i¿tê Multifunkçního domu,

kde mêl p‡ipravené hry s míçky, plácaçkami
a rybá‡skÿmi pruty. Æáci si od klauna vyslouæili medaile a zmrzlinovÿ pohár, které
byly zaslouæenou odmênou tohoto veselého
dne. V prûbêhu çervna jsme také nav¿tívili
dopravní h‡i¿tê v Poliçce, kde jsme se stali
úçastníky silniçního provozu na simulované silnici a zopakovali si pravidla jízdy
a dopravní znaçky.
P‡ed koncem leto¿ního ¿kolního roku na¿i
æáci pojedou na 2 denní vÿlet do Hodonína
u Kun¿tátu. Souçástí vÿletu bude náv¿têva
farmy U Lamáka v ùstupu, kde se chovají
konê, lamy a terapeutiçtí psi Endy a Bimbo.
Nav¿tívíme také Chránêné bydlení v Letovicích, kde se seznámíme s jejím provozem
a nabízenÿmi aktivitami. Konec ¿kolního roku
p‡inese æákûm vysvêdçení, které je odmênou
za ¿kolní práci a snahu vydanou po celÿ rok.
Poté budou æáci se svÿmi uçiteli çerpat zaslouæené prázdniny. P‡ejeme jim, aby byly
plné odpoçinku, krásnÿch záæitkû, bezpeçí
a pohody. Aƒ v¿ichni naçerpáme energii
a sílu na dal¿í ¿kolní rok. Krásné léto!
Mgr. Renata Horáçková

Poznávací
zájezd
− nejen
pro pivovaru.
seniory
Komise sociální a obçanského
 souæití
Smetany v zámeckém
 P‡i náv¿tê- Domov na zámku
mêsta Bystré Vás zve, váæení a milí, na
poznávací zájezd Litomy¿le, renesançní
a kulturní perly vÿchodních Çech, a Rûæového palouçku u Mora¿ic.
Z Bystrého se vydáme p‡es Poliçku do
Litomy¿le. Na¿e první zastávka bude v Novém kostele církve bratrské. Domluvena je
komentovaná prohlídka  P‡íbêh stavby nového kostela. Nová modlitebna je originální
církevní stavbou ze skla a betonu z let
2008 aæ 201 0 a vynikající ukázkou soudobého stavitelství.
Po náv¿têvê kostela p‡ejedeme autobusem k zámeckému komplexu, kterÿ získal
svoji souçasnou podobu za éry Vratislava
z Pern¿tejna. V roce 1 999 byl celÿ zámeckÿ areál zapsán na Seznam UNESCO.
V 1 0 hod. se vydáme na klasickÿ prohlídkovÿ okruh nejkrásnêj¿ími sály a zámeckÿm divadlem.
V têsné blízkosti zámku nav¿tívíme
Klá¿terní zahrady, odpoçinkovou zónu mezi
dvêma litomy¿lskÿmi kostely. Zde nás urçitê
zaujme bazén s mlhovi¿têm, ti¿e znêjící
hudbou a sochami Olbrama Zoubka.
P‡ed polednem sestoupíme na bezmála
500 metrû dlouhé, podloubím lemované,
Smetanovo námêstí, kde budeme míjet gotickou radniçní vêæ se secesním orlojem
a ‡adu barokních a klasicistních domû.
Kolem pedagogické ¿koly projdeme aæ ke
Smetanovu domu a na promenádu kolem
‡eky Louçné. Obêdvat budeme v restauraci
Slunce na Smetanovê námêstí v Litomy¿li.
Odpoledne se vrátíme opêt na zámecké
návr¿í, kde nav¿tívíme rodnÿ byt Bed‡icha
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zve na Zahradní
slavnosti
201 8
Domov na zámku Bystré zve na  Za-

vê expozice se vrátíme do roku 1 824, kdy
se budoucí zakladatel çeské národní hudby narodil. P‡i p‡íleæitosti 1 90 let od narození zde byl otev‡en interaktivní program
nejen pro dêti s názvem Proç bychom se
netê¿ili.
Krátkou procházkou se dostaneme k domku zvaném Portmoneum − Muzeum Josefa
Váchala. Amatérskÿ tiska‡ a milovník umêní
Josef Portman si v roce 1 920 pozval svého
p‡ítele, malí‡e, grafika a spisovatele Josefa Váchala, aby vyzdobil stropy a stêny
dvou místností v jeho domku. Váchal p‡ání
vyhovêl a ‡ezbami  i malbami navíc zmênil v umêlecká díla  i Portmanûv nábytek.
Toto neobvyklé unikátní muzeum rozhodnê stojí za to neminout.
Náv¿têvu Litomy¿le zakonçíme náv¿têvou monumentálního piaristického kostela
Nalezení sv. K‡íæe z let 1 71 4− 1 722, kterÿ
je po dlouhÿch desetiletích opêt p‡ístupnÿ
ve‡ejnosti. Do autobusu, kterÿ pro nás p‡ijede, nasedneme na zámeckém návr¿í.
Na¿í poslední zastávkou bude Rûæovÿ
palouçek. Podle povêsti Aloise Jiráska se
tam po roce 1 620 louçili çe¿tí brat‡i s rodnou zemí p‡ed odchodem z vlasti, mezi
nimi byl údajnê Jan Amos Komenskÿ. Nedávno byla novê otev‡ena nauçná stezka
o historii Rûæového palouçku, která má 1 3
panelû.
Organizaçní informace:
Termín zájezdu: st‡eda 12. zá‡í 2018,
odjezd z Bystrého v 8.00 hod. z autobusového nádraæí, p‡edpokládanÿ návrat kolem
1 7. hodiny. Obêd: Máme moænost volit ze

t‡í jídel: 1 ) Smaæenÿ vep‡ovÿ ‡ízek (1 50 g),
bramborovÿ salát 1 08,− Kç. 2) Hovêzí gulá¿, houskovÿ knedlík 87,− Kç. 3) Ku‡ecí
p‡írodní plátek (1 50 g) s rÿæí 1 1 8,− Kç.
Jídlo a nápoj si hradí kaædÿ sám. Prosíme,
p‡i p‡ihlá¿ení zájezdu vênujte pozornost
vÿbêru jídla (volba ç. 1 , ç. 2, nebo ç. 3),
Va¿e volba jídla je závazná. Orientaçní cena
zájezdu 200,− Kç vçetnê vstupného do zámku, Portmonea, rodného bytu B. Smetany.
Skuteçná cena zájezdu závisí na poçtu úçastníkû (cena za dopravu). Mêsto Bystré jsme
poæádali o finançní p‡íspêvek.
P‡ihlá¿ení zájezdu, vç. volby jídla
k obêdu, probíhá v Informaçním centru
v Bystrém od 2.7. 2018.
Zdenêk Mrkos, çlen komise
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hradní slavnosti 201 8, které se konají
1. zá‡í 2018 od 1 3 hodin v zámeckém parku. V bohatém programu vystoupí ZU¢
Bystré, Rytmická skupina DNZ Bystré,
Etien Band, The Minors Band a dal¿í.
V parku probêhnou soutêæe pro dêti,
jízda na konících, hrátky v pênê, vo‡í¿kiáda, ukázky canis a lamaterapie a dal¿í
aktivity. V p‡edsálí domova bude vernisáæí otev‡ena vÿstava k 1 0. vÿroçí p‡edstavení ¢achy. Ve veçerním koncertu vystoupí
ACDC CZECH REVIVAL od 20 hodin.
Více o programu na stránkách www.
dnzbystre. cz. Domov na zámku Bystré

Fotoohlédnutí za uplynulÿmi akcemi
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1. V sobotu 2. çervna probêhl Den dêtí.
2. Díky SRPZ¢. Dêti plnily úkoly
3. a soutêæily. A uæívaly si to, jak je vidêt.
4. A to  i ty nejmen¿í. Foto: H. Dittrichová
5. Prvñáçci byli pasováni na çtená‡e.
6. ¢esƒáci se vydali za Kelty do Nasavrk.
7. Olympijského dne se zúçastnili v¿ichni.
8. Deváƒáci prezentovali absolventské práce.
9. Æáci SZ¢ Bystré oslavili Den dêtí.
10. ZU¢ vystoupila v Praze. S ¿achy.
11. /12. A The Minors Band vyrazili
na turné.
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Bysterskÿ zámek a Klub rodákû
bysterskÿch
a jejich p‡átel v Praze
Historie zámku byla podrobnê zpraco- p. Elçknera. Detaily o prohlídce zámku
vána mnoha povolanÿmi odborníky. Tento
çlánek je v¿ak zamê‡en pouze na krátkÿ
úsek jeho existence, a to v souvislosti s aktivitami Klubu rodákû bysterskÿch a jejich
p‡átel v Praze, kterÿ v leto¿ním roce slaví
95 let svého trvání. Budeme se vênovat
snahám na¿ich p‡edchûdcû o záchranu hohenemské obrazárny, bysterského zámku
 i zámeckého parku.
 I zde je moæné vynechat ob¿írnÿ vÿklad
o samotné sbírce. To jiæ také uçinili jiní,
p‡içemæ je na místê zmínit alespoñ na¿eho
rodáka p. Jaroslava Glosera, pí Kvêtu K‡íæovou nebo p. Davida Junka z Poliçky, kterÿ nedávno uve‡ejnil zajímavou publikaci
pod názvem  Ztracené a opêt nalezené
obrazy hohenemské galerie s p‡íbêhem
ztraceného syna. Ostatnê, o obrazech z bysterského zámku má povêdomí kaædÿ z nás,
 i kdyæ na pohnutou éru, ve které do¿lo
k odvozu maleb ze zámku, si p‡ímo vzpomíná uæ jen málo spoluobçanû. Zámêrem
tohoto textu je seznámit p‡ípadné zájemce
pouze s tím, jak si v dramatu likvidace obrazárny v Bystrém poçínal ná¿ Klub, coæ je
sice v historickém kontextu jen hrst st‡ípkû, ale pro nás moæná o to zajímavêj¿í.
A je vhodné p‡edeslat, æe to byly poçiny
úctyhodné, p‡estoæe z dne¿ního hlediska,
kdyæ uæ víme, jak celá aféra dopadla, mohou snahy na¿ich p‡edchûdcû pûsobit aæ
úsmêvnê çi spí¿e tragikomicky.
Zaçnême v¿ak p‡ece jen malÿm p‡ipomenutím nêkolika uæiteçnÿch údajû. P‡edmêtnÿ soubor dêl, aƒ uæ portrétû, krajinek
nebo náboæenskÿch obrazû zaçal vznikat uæ
v 1 6. stol. Aæ do r. 1 803 se nacházel v sídle
rodu Hohenemsû . . . (viz tajenka) . Kdyæ se
pak tento ¿lechtickÿ rod p‡estêhoval do
Bystrého, ocitla se sbírka p‡edev¿ím zásluhou hrabênky Marie Rebeky v na¿em
zámku. Pak je známa skuteçnost, æe tato
¿lechtiçna, která nepat‡ila k dobrÿm hospodá‡ûm, çást obrazû rozprodala. V Bystrém tak aæ do období po 2. svêtové válce
zûstala kolekce 92 obrazû, z nichæ vêt¿ina
je nyní v Poliçce. Ozdobou sbírky je dílo
s názvem Zahradní hostina Hohenemsû
z roku 1 578 od holandského malí‡e Anthoniho Bayse, které zobrazuje 54 çlenû rodu
kolem slavnostního stolu. Nejstar¿ím obrazem je Madona, opêt nizozemského mistra,
Jana Gossaerta zvaného Mabuse z r. 1 530.
První zmínka o stavu zámku a obrazárny v kronice KRB je v zápisu z vÿroçní
schûze Klubu dne 24. 6. 1 949. P‡i zájezdu
do Bystrého bylo zji¿têno, æe obrazy v zámku utrpêly znaçné ¿kody a vÿbor se rozhodl upozornit na to bysterského archivá‡e

sdêlil rodákûm jednatel p‡. Ing. Mikula na
schûzi v zá‡í 1 949. Stavba je vyuæívána
Hospodá‡skou správou, západní k‡ídlo
v¿ak prakticky leæí ladem. KRB by mêl
uçinit v¿e pro záchranu budovy, usnesli se
çlenové a jednatel byl povê‡en zahájením
rozhovorû s ”editelstvím státních lesû
a statkû, mj. o tom, a to je opravdu zajímavé a na tu dobu nemálo ambiciózní, aby
Klub získal zámek do své správy a mohl
v nêm z‡ídit rekreaçní st‡edisko pro své
çleny a p‡átele. Dnes se jistê nedivíme, æe
1 3. 1 0. 1 949 mohl jednatel pouze oznámit
negativní vÿsledek rozpravy. Jiæ v listopadu
1 949 se v¿ak Klub opêt setkal se správou
zámku. Také toto jednání bylo neúspê¿né
a funkcioná‡i na¿eho Klubu usoudili, æe je
t‡eba hledat jiné ‡e¿ení.
Dne 1 0. 3. 1 950 byly na schûzi p‡eçteny
dopisy KRB, adresované Generálnímu ‡editelství státních lesû a Çeskoslovenskÿm
státním statkûm, jejichæ obsah jiæ není p‡esnê znám, ale ¿lo opêt o æádost o p‡evedení
nemovitostí do správy Klubu. V dubnu
a v kvêtnu 1 950 probêhla urçitá osobní jednání çinovníkû s têmito institucemi, rozhodující v¿ak byl v dané chvíli dopis Çsl.
státních statkû, æe æádosti se nevyhovuje.
Na zasedání 2. 9. 1 950 p‡edstavil jednatel
çlenûm Klubu dopisy p‡ipravené k zaslání
na MNV a MO KSÇ v Bystrém v záleæitosti záchrany obrazárny s tím, æe Klub
navrhuje MNV p‡edloæit æádost k Národní
kulturní komisi (NKK), aby tento orgán
p‡evzal objekt do své péçe. Zda byly materiály opravdu odeslány nelze ze zápisû
vyçíst, ale MNV z‡ejmê oslovil Státní památkovÿ ú‡ad (SPù) a sdêlil následnê Klubu
(v lednu 1 951 ), æe byl konstatován æalostnÿ
stav budovy  i obrazové galerie. To pro na¿e
star¿í kolegy jistê nebylo æádnÿm p‡ekvapením. Zrodila se p‡itom my¿lenka, aby zámek
spravoval MNV spolu s KRB za podpory
Národní kulturní komise a Státního památkového ú‡adu. O tom se na schûzích na ja‡e
1 951 pomêrnê ob¿írnê debatovalo a úvahy
vyústily v povê‡ení p‡edsedy p‡. Franti¿ka
Sádka a jednatele p‡. Ing. Julia Mikuly
k jednání se SPù. Na schûzi 29. 6. 1 951
p‡ednesli tito pánové, æe p‡i setkání s p. Kotrbou (SPù) a p. Chodlem (NKK), bylo dosaæeno aspoñ toho, æe referent Kotrba se
zajede do Bystrého se situací osobnê seznámit. Souçasnê bylo dáno p‡ítomnÿm na vêdomí, æe právê dnes, tj. 29.6. 1 951 odcestoval
do Bystrého akademickÿ malí‡ Karel Rûæiçka− Rodon za úçelem provádêní restaurátorskÿch prací na obrazech. Zde je zajímavé,
æe v na¿ich kronikách  i ve vzpomínkách
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pamêtníkû chybí jakákoliv zmínka o tom,
kdo tohoto umêlce do Bystrého poslal a kdo
mu za práci platil. Z‡ejmê se v¿ak jednalo
o zmínênou NKK, která byla z podstaty
vêci garantem podobnÿch çinností. Klub
v tomto p‡ípadê iniciátorem nebyl, p‡estoæe
odsouhlasil uhrazení 1 5.000,− Kç z klubové pokladny za noclehy a stravování malí‡e
v Bystrém. ùçty mêl p‡edkládat pokladníkovi p. Poda‡il, víme tedy, kde byl vÿtvarník ubytován.
Dne 1 8.8. 1 951 byl schválen dopis na
NKK a SPù plédující za to, aby obrazy zûstaly v Bystrém. Dále byli çlenové informováni o tom, æe Komunální podnik v Bystrém p‡edloæil Klubu, kterÿ se evidentnê
up‡ímnê snaæil pomoci  i finançnê, nep‡imê‡enê vysokou fakturu za vÿrobu rámû
k obrazûm. Byl také zmínên ost‡ej¿í vÿstup
malí‡e Rûæiçky− Rodona se zástupci Komunálu, stejnê jako to, æe KRB restaurátora
podpo‡il. Komunální podnik pak slevil z pûvodních 2. 434,− Kç na podstatnê p‡ijatelnêj¿ích 778,− Kç. Místop‡edseda p‡. Ladislav
Kincl pak doporuçil roz¿í‡it mezi bysterské
obçany zprávy o zásazích podnikanÿch KRB
s prosbou o v¿eobecnou podporu. 25.8. 1 951
bylo na schûzi usneseno zaslat Komunálnímu podniku objednávku na vymalování
místnosti pro instalaci opravenÿch obrazû.
Dne 29. 9. 1 951 referoval p‡. Kincl, æe
dal¿í dopisy NKK a SPù nebyly po konzultacích s malí‡em Rûæiçkou− Rodonem
odeslány. Restaurováno bylo zatím 8 obrazû. O opravu místnosti pro nê se postarala
Správa velkostatku a KRB jí vyjád‡il svûj
dík. A také se objevila nová fakta, vyplÿvající z ‡ady p‡edchozích vyjednávání − bylo
by vhodné zaloæit  Muzejní spolek, kterÿ
by mohl získat právo dozoru nad obrazárnou. K zaloæení tohoto spolku musí v¿ak
dát Klub podnêt u MNV. Bylo tedy rozhodnuto ‡íci o tom bysterskému archivá‡i
p. Elçknerovi a poæádat o podporu tajemníka MNV p. Dvo‡áka. Dne 27. 1 0. 1 951
podnikl p‡edseda dal¿í intervenci u referenta Chodla u NKK, av¿ak bez vÿsledku.
A tehdy také jiæ zaznêla zpráva, æe obrazy
byly z Bystrého p‡evezeny neznámo kam.
Je tedy t‡eba zjistit, kde se nyní obrazy
nalézají a nap‡ít síly k jejich vrácení. P‡.
Kincl uvedl, æe mu bylo znemoænêno (z‡ejmê Správou státního velkostatku) shlédnout
poslední stav obrazárny. P‡. Dr. Dlouhÿ se
opêt p‡imlouval za agitaci mezi bysterskÿmi obçany a za opêtovnou æádost na MNV
o podporu vzniku Muzejního spolku.
1 2. 1 . 1 952 se Klub rozhoduje navázat
têsnêj¿í souçinnost se závodní radou velkostatku  i s vedením Komunálu. P‡edseda
také sdêlil, æe delegace KRB se zúçastnila
poh‡bu malí‡e Rûæiçky− Rodona (*1 897)
dne 1 1 . 1 . 1 952.
Pokraçování na str. 7
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Bysterskÿ
zámek a Klubznemoæñuje.
rodákû
bysterskÿch a jejich p‡átel v Praze
 Pokud jde o zámek samotnÿ, hohenemské sbírky pro Bystré byl v¿ak
Pokraçování ze str. 6
26. 1 . 1 952 vznesl Klub oficiální poæadavek na z‡ízení Muzejního spolku u MNV.
Dne 2. 2. 1 952 se v hotelu Gráf (na námêstí I. P. Pavlova v Praze, pozdêj¿í hotel
Kriváñ) konala 23. valná hromada KRB.
Z vÿroçní zprávy je z‡ejmé, æe Klub se
v závêru této etapy své çinnosti soust‡edil
jiæ témê‡ vÿhradnê na záchranu zámku, obrazárny, ale také zámeckého parku. Proto se
rozhodl vênovat 1 0.000,− Kç na zhotovení
plánû na úpravy parku a také se usnesl na
dal¿ích urgencích u SPù ve vêci obrazû,
çímæ 26. 4. 1 952 povê‡il p‡edsedu a jednatele.
7. 6. 1 952 bylo dohodnuto, æe KRB se
obrátí také na památkové oddêlení Ministerstva ¿kolství, vêd a umêní (referenti
Hobzek a Pitterman), coæ se vzápêtí stalo.
Vÿsledek není uveden, ale z‡ejmê nebyl
valnÿ, çi spí¿e æádnÿ.
Na schûzi dne 30.8. 1 952 byly opêt akcentovány hlavní úkoly Klubu − záchrana
budovy, obrazárny a parku. P‡ítomnÿm
bylo sdêleno, æe çást obrazû je (stále)
v Praze. V renovaci se v¿ak nepokraçuje
a o dal¿ích zámêrech s díly není nic známo. P‡ístup do zámku správce velkostatku
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lze jen oçekávat rychlej¿í postup zkázy,
neboƒ çty‡i místnosti v nêm získal jako
skladi¿tê n. p. VITKA. Celkem právem byl
tento fakt brán jiæ tehdy jako dal¿í krok ke
zniçení toho, co dosud zmaru uniklo.
Plány úprav parku byly provedeny p‡.
Remlem a také mu zaplaceny.
1 0. 1 2. 1 952 − dal¿í bezvÿsledná intervence u SPù.
Rok 1 953 byl zahájen 1 0. 1  . zprávou
o tom, æe na základê dal¿í náv¿têvy u SPù
bylo tímto ú‡adem doporuçeno p‡esunout
následující jednání na druhé pololetí, kdy
k tomu bude údajnê vhodnêj¿í doba. Památká‡i z‡ejmê jiæ vêdêli své, protoæe na 24.
valné schûzi Klubu konané dne 21 . 3. 1 953
bylo se z‡etelem na zák. ç. 68/1 951 Sb.
o organizacích, kterÿ znemoæñoval, aby
Klub fungoval v intencích, které si dal do
vínku, vçetnê snah o záchranu zámku a obrazû, rozhodnuto o dobrovolném rozejití
Klubu.
Tím také skonçily akce, které bylo moæné v daném p‡ípadê a v daném çase ze
strany Klubu uskuteçnit. ùplnou teçkou za
snahami bysterskÿch rodákû o záchranu
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je¿tê dopis radê MNV v Bystrém ze dne
7. 1 0. 1 967 podepsanÿ témê‡ dvaceti krajany
æijícími v hlavním mêstê. V dopisu je opêt
apel na to, aby se MNV obrátil na odbor
¿kolství a kultury p‡i Vÿchodoçeském KNV
s æádostí o vrácení obrazû na své místo.
Reakce se nedochovala. . .
Pravdou zûstává, æe Klub podnikl svého
druhu boj s vêtrnÿmi mlÿny. Spolek, kterÿ
uæ byl politicky odsouzen k zániku, ale je¿tê o tom nevêdêl, se pustil do nerovného
zápasu s ú‡ady, o jejichæ fungování a zámêrech si z‡ejmê ani nedovedl udêlat dostateçnou p‡edstavu. A to  i navzdory realitê, æe
p‡inejmen¿ím jeho p‡edstavitelé nemêli
o novém reæimu æádné iluze. Kromê toho,
coæ není æádné tajemství,  i za situace, kdy
Klub pro své snahy nenalézal pat‡içnou
podporu ani doma v Bystrém.
O to víc v¿ak stálo za to si tuto bezesporu çestnou kapitolu z dlouhÿch dêjin Klubu
rodákû bysterskÿch v Praze aspoñ takto
p‡ipomenout. Zejména nyní, kdy se otázky
tÿkající se dal¿ího osudu vÿznamné bysterské památky opêt dostávají do pop‡edí.
Lubomír Kincl, KRB Praha
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Srdeçnê vás zveme

na vÿstavu obrazû
Libu¿e Müllerové,

V prûbêhu uplynulého období oslavili vÿznamné æivotní
jubileum na¿i spoluobçané:
84 rokû  Ján Nemec (*8. 6.1934)
73 rokû  Zdenêk Elçkner (*13. 6.1945)
72 rokû  Ladislav Kyncl (*18. 6.1946)
71 rokû  Zdeñka Randová (*27. 6.1947)
Srdeçnê blahop‡ejeme.



Písemnÿ souhlas
  s uve‡ejnêním gratulace získáte v IC a na matrice.


Kulturní
kalendá‡ çervenec−srpen
201 8
P‡edesíláme:
Na çervenec a srpen jsou v Bystrém plánovány následující akce:
9. − 1 3. çervence − Filmovÿ tÿden −
Kino Bystré Vás srdeçnê zve na letní filmovÿ tÿden, bêhem nêhoæ uvede filmy: Black

Panther, Nejtemnêj¿í hodina, Dvê nevêsty
a jedna svatba, T‡i billboardy kousek za
Ebbingem, Ferdinand. Promítat se bude

kaædÿ den od 1 9 hod. , s vÿjimkou dêtského
p‡edstavení Ferdinand. To zaçne v 1 7 hod.
6. − 1 1 . srpna − ”ezbá‡ské sympozium
− Woodart 2018 − Kulturní komise mêsta
Bystré Vás zve na tradiçní ‡ezbá‡ské sympozium, tentokrát na téma Kudy? Tudy!
aneb D‡evo, se kterÿm se neztratíte −
Celÿ tÿden budete mít opêt moænost sledovat práci ‡ezbá‡û, v sobotu probêhne spoleçenské odpoledne. Akce se bude konat na
hasiçské zahradê, obçerstvení zaji¿têno.
30. srpna − Rozlouçení s prázdninami
− zábavné odpoledne pro dêti na motivy
knihy Tajemnÿ hrad Svojanov − po‡ádá
Mêstská knihovna v rámci projektu Nezapomeñte (se) vrátit. Akce se bude konat od
1 5: 30 do 1 9 hod.

1 . zá‡í − Zahradní slavnosti 2018 −
Domov na zámku Bystré vás zve na tradiçní Zámecké/Zahradní slavnosti. Naç
se mûæete tê¿it? Na vystoupení ZU¢ Bystré, Rytmické skupiny DNZ Bystré, Etien
Band, The Minors Band, soutêæe pro dêti,
jízdu na koních, hrátky v pênê a dal¿í
aktivity. V 1 3 hod. budete moct shlédnout p‡edstavení ¢achy a spoleçnê s æáky
a uçiteli ZU¢ tak oslavit vÿroçí 1 0 let od
jeho premiéry. Zaçátek p‡edstavení  i slavností jako takovÿch v 1 3 hod. v Zámeckém parku. V rámci veçerního koncertu, kterÿ zaçne v 20 hod. , vystoupí ACDC Czech
revival.

Program besed Domova
pro seniory Bystré

Besední krouæky s PhDr. Jaroslav Petrem
a s Mgr. Annou Dufkovou:
4. çervence − Boæena Nêmcová umírala
jiæ v Litomy¿li
11. çervence − Tereza Nováková, velká
spisovatelka a ne¿ƒastná matka. Litomy¿l jí

která bude k vidêní od 1 4. 7. do 30. 8.
v galerii Obecního ú‡adu ve Svojanovê.
dala poznání, lásku i utrpení. Pêt dêl, která
vênovala vylíçení æivotû na¿ich p‡edkû
18. çervence − Alois Jirásek: Hronov −
Litomy¿l − Praha − Hronov. Litomy¿lské
stopy v díle Aloise Jiráska
25. çervence − Rûæovÿ palouçek jako
symbol exulantství  i vdêçnÿ námêt spisovatelû
1. srpna − Lukasova (Zpívající) lípa
roste v Telecím
8. srpna − V Poliçce v Hegerovê ulici
vyrostl básník Vysoçiny
15. srpna − Ve vêæi poliçského kostela
sv. Jakuba se narodil Bohuslav Martinû
22. srpna − ”íkalo se, æe Rohozná je
hrozná, ale narodil se tam spisovatel a dramatik Bohuslav B‡ezovskÿ
29. srpna − Nejkrásnêj¿í památka v na¿em okolí: tajemnÿ hrad Svojanov
Vædy od 1 5. hod. ve Velkém sále DomoInformaçní centrum
va pro seniory.

Finançní
pomoc
rodiny s váænê nemocnÿm
dítêtem
Jedna rodina z Bystrého
 a dal¿ích pro
çtyJak mûæete pomoci
 právê vy?
‡icet osm rodin ze Svitavska jiæ dostalo
finançní podporu nadace Dobrÿ andêl,
která pomáhá také rodinám, v nichæ se
dítê potÿká s váænÿm onemocnêním. Díky
kaædomêsíçním p‡íspêvkûm dárcû − Dobrÿch andêlû − mohou v¿echny têækosti
zvládat lépe alespoñ po finançní stránce.
Pomozte najít dal¿í rodiny, které tuto
podporu pot‡ebují!

se ale  i p‡esto tato informace nedostane,

dodává.

Komu nadace pomáhá?
Dob‡í andêlé pravidelnê kaædÿ mêsíc
podporují rodiny s nezaopat‡enÿmi dêtmi,
které zasáhlo váæné onemocnêní. Typicky
se jedná o onkologické onemocnêní, selhání
orgánû, váæné metabolické poruchy, têæká
kombinovaná postiæení, svalovou dystrofii
Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc motÿ Dêtí s váænÿm onemocnêním, jejichæ lích k‡ídel. Mimo vyjmenovaná onemocnêní
rodiny by pot‡ebovaly finançní podporu, je moæné také pomoci dêtem, které se poje mnohem více. Rodiçe çasto neví, æe tÿkají se vzácnÿmi onemocnêními a s têækÿu nás mohou o p‡íspêvek poæádat. Na¿í mi kombinovanÿmi poruchami (mentálními,
snahou je, aby se tato informace co nejvíce smyslovÿmi, têlesnÿmi).
roz¿í‡ila,  ‡íká Petr Sÿkora, spoluzaklaKromê dêtskÿch pacientû podporují také
datel nadace Dobrÿ andêl.  Nêkterÿm rodi- rodiny s dêtmi, v nichæ onemocnêl rakovinám poradí léka‡i çi sociální pracovníci nou jeden z rodiçû. Za ¿est let fungování
p‡ímo v nemocnici, jinÿm pomoc doporuçí nadace podpo‡ili dárci více neæ 5 384 rodin
pacientské organizace. K mnohÿm z nich z celé Çeské republiky.

Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto
váænê nemocnÿm dítêtem, neváhejte jí pomoc nadace doporuçit. Kontakt je velmi jednoduchÿ − staçí zavolat nebo napsat e− mail
a pracovníci jiæ zajistí v¿e pot‡ebné. Dûleæité je nebát se ozvat, Dob‡í andêlé rodinám
rádi pomohou.
Stañte se  i vy Dobrÿm andêlem
Staçí krátká registrace na www.dobryandel
. cz a mûæete zaçít p‡ispívat. Va¿e finançní
pomoc bude rodinám odeslána do posledního
halé‡e. Díky svému Andêlskému úçtu si navíc mûæete p‡eçíst konkrétní p‡íbêhy rodin,
kterÿm pomáháte.
Markéta K‡íæová
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